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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُْك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو حيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف «هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا

 جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم
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 ةظيلا ةتيوكتببا
 قاظُمريبلأ رونكدلا : ةّياكجلا َداغا

3" 

 نلؤلزان لانش ةبتكم هما
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 ىلع ةييوكشب دعاس عْوَيلا» ويحول اتش لان“ ءماّيَألا ٍدَحَأ يف

 ّيِبَص ٍلْكَش ' .حّرقَتَي ْنَمِل ًةِجْرَف ّنوكتل اهُضِرْعَأو اهزبخأو



5 

 اهَعَضَوو ّيِبَصِب ٍلْكَش ىلع ةتيوُكسَب ٌراَبَحلا َّدَعَأ اذكه
5 5 1010 0 5 2 

 نزفلا لخاد نم.َعِمَس ليلق دعب نكل .ٍنرفلا يف

 ءالئاق ٌحيصَي 2

 «!انه نم 0 !تابلا حّتْفإ»







 امهو ءِتيِوكْسَبلا ٌيِبَّصلا َءارَو ُهَتَجْوَّرو ٌزاَبَحلا َضَكَر

 (!رّيَغَص اي ءعجزا «ٌعِجْزا» ءناحيصي
 واقل ا هال ا

 9 «ِهِتوَص ىلْعَأب ينْعيو



 !ينوقَحلَت نل 0
 «تيركشلا# وكلا اذ و يس ل ل 1

 «!ينوكسْمَت نل



 8-2 م1 ب 98
 «ٌحيصَي وهو ةدّراطملا ىلإ عئاج ىتف مضنا

 (!رّيَعُص اي ْعِجْرا «عِجْرإ)

 ديو ضكزيو ضكَرَي ناك :فقوتي مل تيوكسبلا ّيِبَصِلا نكل
 هَ ٍِِ

 هتوَص ىلع اب
 77يىث آآأ



 !ينوقَحْلت نل ارك
 تيرم بشل و ا 0 8



22-0 
 مم

90 

 راج هرمي بلا ٍِ ز .ةعئاج ة ٌقرقبلا ِتَقَعَر 7

0 
 ريغص اي عجزا «عجزإ»

 5 بلا يب اة نضع 1 وامك ني زناك 90 0 4 5

 ةدوص ىلعاب ينغيو 4 يي



 !ينوقَحلَت نل اوضَكْرَأ»

 «(ٌثيوَكْسْلا يبصلا نإ



 «حاصو ْناصِحْيلا ّلَهَص .اًعئاج اًناصح ...

 (!رّيَغُص اي ءْمِجْزا «ْعِجْرإ)

 رار دارت انا فق َوَتَي ح ص

١ 
7 

 89 ميصحتصل 793

8 3 

 !ينوقَحلت :نل اوضكزأ»

 0 م

 5 0 . «!ينوكشْمَت نلإ

 0 : ع 77



 0 كلو اسي ا

 .ةتجْوّرو ٌراََحلاو
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 0 -_ 60 ب م 0 ض0

 كر دملا ىلا ىدان .راكَم ٌتَلْعُت راجشألا 0 بتي ناك

 «؟نّيتْيَعلاو ٍفْنَألا ٌليمَج ايو نْيَمَدَقلا َعيرَس اي ُةلّجَعلا َمِل» ءلاقو

 هي 2 5 - ص هاسوإ ني” هم 3

 «هِتوَص ىلغأب ينَعَيَو
0 



  يرْيَغو ّيِكَذ انأ !تيوكدتلا نيا ان انأ» ” نع 0

 6ث. 7-7 : ٍذِئَدْنِع 2!طيبع

. . 21 



 .ضيرع ٍضيرع ٍرْهَن ىلإ َةَأْجَف لد

 كفي نأ نآلا يلع أك ديب هي مديت قوت

 00002 ا ثلعتلا ىشم 1
 رد



 « .رهتلا كيرا اناره وليد ىلع تكد"

 برو رو راما 81 تلا يبَصْلا ركن

 . .ناظقلا ِرْيَغ نم ِهِلْيَذ ىلع



 .ضيرعلا ٍضيرَعلا ِرْهَثلا يف ُحَبْسَي ُبّلْعتلا ْأَدَب

 9 يَ اي ءيلْيَذ ىلع ٌليقُت َتنأ» «لاق ٍتاطَحَ َدَْب هنكل

 «!رّمْخَألا يِرْهَظ ىلع ْبَكْراو ْزِفْف



 07ص ا وطلع يرو تسرك

 :نمتزلا 72005557122 ْلْجَع 3

7 5 



 !رّيغص اي «يرْهَظ ىلع "1 ٌتنأ» ُتَلَْتلا لاذ ةفاطخل دعب 1

 د وجسم رمشألا سلا لال رز



- 

 اظن هوه كا يلا ووصل رمق -
 --راكملا بلكت ونا ىلإ

 7 : 53 2 ا



 و4

 وا 534 2 سس 5 3 كا 2 2 0 5

 َضْفَت «رهنلل ىرخألا ةفضلا ّنم ٌراَكَملا ٌبَلْعتلا بّرتقا امَدْنِع

 َعَفْراو َمَقَتْراو ٌتيوكسَبلا ِبَّصلا َراطَف «ءارّولا نم

 دج .ءاوهلا ف اًيلاع



 يكب 6 2
 ...َعَقَو عفتزا نأ َدْعَبو

 .طيبعلا تيوّكْسَبلا ّيِبَّصلا ةياهْن كلِ ثناكو











 0 كندا جبوبشخلا تتاياكطا و

 .ليج دعب اًآيج لافطألا تّدَعسَأ ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمُم لَخدَم

 فيطألا بولسألاو فيفخلا عْجسلا نم ريثكلابو ةقّوشُ م موسرب ةلفاح تاياكح

 يف لافطألا ىلع ٍلاع ٍتْوَصِ ًأرقثل ةّيلاثم .مهمامتها ٌدُشَيو لافطألا جي يذلا

 .مهيفنأب :تاونس 5 نع مهرمُع ديزي نيذلا لافطألا اهأرقَيل وأ ءتاونس ه -ال رمع

 ةلسلّسلا هذه يف

 ف اهياريختا حليم 29 1

 رقع 5 "9
77 
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